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SOCIALE ZEKERHEID 
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Leuven – 12, 19 en 26 mei 2016

26 mei 2016

Voorzitter: Prof. dr. Johan PUT, gewoon hoogleraar KU 
Leuven, Instituut voor Sociaal Recht

12.30u: Onthaal
13.00u:   Pensioenen als instrument van geïndividualiseerd 

arbeidsmarktbeleid en armoedebeleid
Yves STEVENS, hoofddocent KU Leuven, Instituut 
voor Sociaal Recht

14.00u:   Tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap (2011-2015)
Gianni LOOSVELDT, Expert Welzijnsrecht

14.50u:   Koffiepauze
15.15u:    Bijstandsregelingen: de OCMW’s en het recht op 

maatschappelijke integratie en op 
maatschappelijke hulpverlening
Valerie FLOHIMONT, UNamur – directeur 
 onderzoekscentrum Vulnérabilités et Sociétés, 
KU Leuven – ISR – vrijwillig wetenschappelijk 
 medewerker

16.05u:    De Vlaamse sociale bescherming
Petra DRIESSENS, jurist, afdeling Vlaamse Sociale 
Bescherming, Agentschap Zorg & Gezondheid

16.50u:    Einde

VERVOLMAKINGSCYCLUS

PLAATS

• Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven
 Auditorium ‘Zeger Van Hee’
 Tiensestraat 41, 3000 Leuven
 -  op 10 minuten wandelafstand van het station
 -  betalend parkeren onder het Ladeuzeplein

PRIJS

•  Volledige cyclus:  
Niet-magistraten (€ 250) Magistraten (€ 220)

•  2 dagen: 
Niet-magistraten (€ 205) Magistraten (€ 180)

•  1 dag:  
Niet-magistraten (€ 160) Magistraten (€ 140)

Inbegrepen: deelname, documentatie, verslagboek en 
 koffiepauze.

INSCHRIJVING

•    Inschrijven kan via de website: www.pvthemis.be. 
Let op! Het aantal plaatsen is beperkt tot 200. Wij raden  
u aan tijdig in te schrijven.

•   Wij sturen u na inschrijving een factuur. U hoeft pas 
na ontvangst van die factuur te betalen.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Instituut voor Sociaal Recht 
Blijde-Inkomststraat 19 bus 3409  
3000 Leuven 
tel. 016 32 54 00
e-mail: isr@law.kuleuven.be
http://www.law.kuleuven.be/isr

CYCLUSDAG 3



OPZET
12 mei 2016

Voorzitter: Prof. dr. Ingrid BOONE, hoofddocent 
KU Leuven, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

12.30u: Onthaal
13.00u:  Evoluties in wetgeving en rechtspraak binnen het 

Europees socialezekerheidsrecht
  Paul SCHOUKENS, gewoon hoogleraar KU 

Leuven, Instituut voor Sociaal Recht
13.50u:   Sociale bescherming van het overheidspersoneel
  Ria JANVIER, gewoon hoogleraar Universiteit 

Antwerpen
14.50u: Koffiepauze
15.15u:  Toepassingsgebied en bijdrageregeling sociale 

zekerheid voor werknemers
Ludo VERMEULEN, advocaat, plaatsvervangend 
rechter arbeidsrechtbank Antwerpen

16.15u:    Sociaal statuut zelfstandigen: toepassingsgebied, 
Guido VAN LIMBERGHEN, Gewoon hoogleraar 
Vrije Universiteit Brussel - advocaat

17.00u:    Einde

19 mei 2016

Voorzitter: Prof. dr. Danny PIETERS, vicerector van de 
Groep Humane Wetenschappen en van Internationaal 
 Beleid, KU Leuven

12.30u: Onthaal
13.00u:   De gezinsbijslagen 2011-2016: over rechtspraak, 

wetgeving en bevoegdheidsoverdracht
Vanessa VERDEYEN, docent sociaal recht en zorg-
recht, vrijwillig medewerker KU Leuven, Instituut 
voor Sociaal Recht

13.40u:   Banale, bekende en belangrijke gebeurtenissen in 
het arbeidsongevallenrecht
Bruno LIETAERT, raadsheer Arbeidshof - lid HRJ

14.30u:   Koffiepauze
14.55u:   Tendensen in de werkloosheid

Dirk HEYLEN, advocaat, docent aan de AP 
 Hogeschool te Antwerpen en Werner WIJNANTS, 
medewerker juridische dienst ACV provincie 
 Antwerpen

15.55u:    Realisaties sector gezondheidszorg 2011-2015
Peter HANNES, Christelijke Mutualiteiten, 
 beleidsadviseur Zorg

16.45u:    De uitkeringsverzekering voor werknemers en 
zelfstandigen
Kelly REYNIERS, gastprofessor Universiteit 
 Antwerpen en Odisee

17.20u:    Einde

CYCLUSDAG 1

•  Voor de tiende maal reeds – voor het eerst gebeurde dit in 
1965 – maakt het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) van 
de KU Leuven een balans op van de ontwikkelingen van 
de sociale zekerheid (wat de wetgeving en de rechtspraak 
betreft) in de voorbije periode van vijf jaar, ditmaal dus 
voor de periode 2011-2016. Het ISR doet daarvoor een 
beroep op een vijftiental specialisten uit de ambtenarij, de 
magistratuur, de balie, de private sector en de universitai-
re kringen.

•  Op drie bijeenkomsten (van telkens een halve dag) wor-
den de diverse socialezekerheidssectoren systematisch 
overlopen.
In hun mondelinge uiteenzettingen leggen de sprekers 
 eigen accenten. Voor het verslagboek daarentegen streven 
ze een volledig overzicht na, althans wat de relevante ont-
wikkelingen betreft. Zo vertoont het boek een hoge en 
blijvende documentaire en doctrinaire waarde, dat – 
 geplaatst naast de verslagboeken van de vorige cycli – als 
het ware een handboek over het socialezekerheidsrecht in 
dynamisch perspectief vormt.

•  Traditiegetrouw wordt ernaar gestreefd zowel tegemoet te 
komen aan de verlangens van de praktijkjuristen die met 
het socialezekerheidsrecht worden geconfronteerd, als aan 
de verzuchtingen van hen die zich beleids- of onderzoeks-
matig interesseren aan het onderliggende ideeëngoed. 

•  Zowel bij IGO als bij de Orde van Vlaamse Balies werd 
een aanvraag tot erkenning ingediend.

CYCLUSDAG 2


